
 

 

  
 
 
 
 
 
 

   

CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAATTT   PPPLLLAAA   DDDEEE   CCCAAARRRRRREEERRRAAA   
PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLL   

 
Arran de les consultes rebudes pel que fa a les darreres Ordres referents al PCP, us hem 
de dir que: 
 
L’Ordre IRP 326/2010, de 12 de maig, de modificació de l’apartat 2 de l’annex 1 del Pla de 
Carrera Professional dels CME, aprovat per Acord de GOV/166/2006 de 24 d’octubre,  
recull les noves especialitats del Pla de Carrera Professional del CME. 
 
L’Ordre 331/2010, de 12 de maig, per la qual s’estableix el procediment de convalidació 
dels cursos relacionats amb les noves especialitats de la modificació del Pla de Carrera 
professional del CME.  Regula que l’ISPC ha de fer una Ordre amb els cursos que en 
el seu moment hagi fet EPC, ISPC o altres Organismes Oficials convalidats per a 
les noves especialitats del PCP del CME, (igual a l’Ordre IRP/173/2009, de 31 de 
març). Un cop publicada l’Ordre, en cas de què un curs no hi consti, l’interessat 
tindrà 3 mesos per demanar a l’ISPC el seu estudi i possible convalidació. 
 
L’Ordre 332/2010, de 9 de juny, d’homologació de la competència professional dels 
membres del CME amb la formació prevista a la RLT del CME. Segons la DPQOP les 
noves especialitats no poden acollir-se a la prova d’homologació de competència 
professional regulada en aquesta ordre donat que la RLT vigent, publicada el 
8/4/2010 al DOGC, no recull aquestes places ni la formació. 
 
Pel tant, qui no disposi de la formació específica corresponent a un lloc d’especialitat 
prevista a la RLT podrà sol�licitar la prova d'homologació de la competència 
professional abans d'un mes a partir de l’endemà de la publicació de l'esmentada 
Ordre al DOGC (15/06/2010) si compleix els següents requisits: 

. que en la data de publicació de l’ordre estigués ocupant de manera 
definitiva un lloc d’especialitat 
. que hagi ocupat ininterrompudament durant 12 mesos, de manera 
definitiva o provisional, un lloc de treball d’especialitat 
. que hagi ocupat ininterrompudament de manera definitiva o provisional 
durant 12 mesos, entre l’1 de febrer de 2002 i la data d’entrada en vigor de 
l’ordre, un lloc de treball d’especialitat.  

 
Restem a la vostra disposició per tal d’esclarir qualsevol dubte que pugueu tenir al 
respecte. 
 
SALUT!!! 
 
Secretariat Permanent del CAT-ME 
 
CATalunya, 28 de juny de 2010 


